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Condecorado e major Como êlies contam a
general NsuiTu�n(o história

Nova Iorque, 27 (U. P.)
Irradiação emitida! da Alemanha e

captada aqui pela "Associated
Press" anunciou que um incêndio
que durou quatro horas destruiu
a quarta parte da cidade de
Bang-Kok, capital da Tailândia,
país hoje ocupado pelos japone
ses.

A notícia irradiada acrescenta
va que o fogo teve origem numa

fábrica de fiação, "por falta de
cuidado do respectivo proprietâ
'rio, um chinês que fugiu".

Moscou, 27 (R.) - Foi con
ferida ao major-general Nau
menco a ordem Cutzov, de pri
meira classe, "pela sua perí
cia, bravura e espírito de co

mando", por ocasião dos 1'e·
centes êxitos da . fôrça aérea

Irussa.
'

A r e f e r i d a condecoração
�n�oudeumdecr�odo �-!-------�--------------------------i-'-U-.-8-759verno russo.
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lutam
«As mulheres de

Washington, 27 (R.) - O se- mas não será uma vitória fácil homens das forças armadas I Referindo-se em seguida à Hitler»
cretârio da Guerra, sr. Stimson, e r-ápida. Nossas perdas são norte-americanas lutando no jluta na Rússia, declarou que os Hollywood, 27 (U. P.) - O
declarou recentemente que a . exterior, aduzindo que "as cha- russos estão procurando alar- produtor russo Herman Millamats severas do que a princí-Sdituaç_ão geral �a T�n.is,ia! � pio acreditavamos, mas já se madas tropas verdes estavam gar o corredor- de Leningrado, kovsky assinou contrato com a.

espe�to dos re�eses znzczazs� e sabe que a maior parte das per- loucas para lutar. Seu moral é no interior da Rússia, o que po- emprêsa "Monogram" para a.
javoravel aos aliados, aâpertin- das em carros de assalto uei- excelente. As tropas dos EE. deria isolar a Finlândia. Sua produção da película intitulada
do, porém, que em todas as culos motorizados e e as 'avul- UU. já estavam altamente ades- opiniõo era de que "êsse movi- "As mulheres �e Hitle!''', b�-'jrentes daguela zona de guerra sas já foi SUbstituida.Ç tradas para entrar em fogo e menta póde estar em relação seada no material por �le ?btl-airuia terao de ser travados ' ,

não houve transição entre o com os rumores de que a Fin- do durante sua perrnanencia na.
combates sangrentos e difíceis. I O sr. Stimson adiantou que campo de instrução e a experi- lândia deseja paz em separa- Alemanha, na França e na
.E acentuou: "Devemos vencer, há um milhão e quinhentos mil ência âe tuitalha", do"., Áustria.

=�!������ijeãiiãfniõsõ··]ãpaô-:-õ
..

iúã"ísiãpiiiãió"éiiinõs�vei;Pierr� Laval, chefe do govêrno
.

-1- Declaracões do general chinês Hui -1-frances, nomeou o antigo cor- �
. . .

respondente de"L'Action Fran- Londres, 27 (Reuters) - De aguardando calmamente a sua ral Hsuing Shih Hui que a sita a Washmgton tmha sido
çaise" sr. Pierre Hericaurt Stewart Sale - O general condenaçã.o", aviação chinesa,outróra razoa- satísratórla, o general Shih

, 'H
.

'. Sh'h H' I f d "O J
- é Tioi

. .

I ed,e.p��- t, ., - HUI respondeu'para o cargo de diretor político sumg I . Ul, C 1e e a ÇLpao e oJe maIs rICO ��p . �9-J4 .Q. .qua., •

das emissoras francesas se_IMissão Militar Chinesa, que vi- do que no início da guerra, tan- se inexistente. "Mas, temos nos "Antes .da vitória final, não
gundo anunciou a rádio de sitou os Estados-Unidos, numa to em recursos materiais, como esforçado para obter homens há nada que possamos dizer-
Berlim entrevista concedida à impren- em potencial humano. A idéia adextrados, e, se nos fornece- que seja satisfatório".

O sr: Hericaurt, que até há sa l.?ndrin�, declarou que as. de ?'ta:arm�s � cer:tro do .po- r�m aviões, ar:anj�rem,?s bons
O chefe da Missão Militar

pouco díríaíu as irradiações Naç,?es Ul1ld.as de.vem atacar o derío japones e muito atrativa, pilotos para tripulá-los .: A�

J
-

d t d
'

d "O I d pones Chinesa, finalmente, descreveudestinadas aos árabes, é um dos �pao o mais rapi amen e pos- mas _evemo� nos recor ar que
_ .

mora o povo.]a as perspectivas da India como,
mais ardentes partidários do sível . o Japao domma numerosas po- nao fOI abalado, e a propagan- ,

SI' LavaI "O Japão" - observou o síções estratégicas importan- da nipônica está obtendo al- "deploráveis para nos", e a-
..

general chinês- "está aumen- teso A primeira cousa que te- gum êxito nos territórios con- crescentou: "Espero que o go
tando cada vez mais o seu po- mos a fazer, é elaborar um pla- quistados", -:- observou o che- vêrno britânico encontre solu-

I PROF. BARREIROS FILHO derio, e certamente não ficará no comum de ataque". fe da Missão Militar Chinesa. ção satisfatória para êsse com-

sentado, de braços cruzados, Acrescentou, ainda, o gene- Interrogado sôbre se sua vi- plicado problema".

Unidos

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
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]lilbão e

fúra
metu
dos

fIe americauus
Estados

Caspa' LOÇ'ÃO MARAVI·
LHOSA.l

I
(Consu 1 tas de portu-
guês, aulas de língua 2.:500 MINEIROS FICARAlll BLOQUEADOS! T -I h ns foram.e letras vernáculas, cor- Zurique, 27 (R.) - Revelou-se que no último bombardeio reze 1111 orne
reção de trabalhos es- efetuado pela RAF contra Duisburgo e arredores, uma bomba

1-b d dcr.itos) I de 2 toneladas bloqueou 2.500 mineiros no interior de u'a mina, postos em 1 er a e
.de 13 mil homens, foram postos em liberdade'.

::=����������= Argel, 27 (R.) - O Alt.o. Co�issário, �o N�,rte da .ÁfrI�,a..

DMaiadrml"a27nt(eU. ap.r)tifiCcíoamlu_ Ati,vida"des "nipônic.as no. Amaz.D.nas, ���:n?s�;:,f�r::�6��s O�aPr��li���I:O�n��;�����na�,e�au�s��aí
_ de 13 mil homnes foram postos em liberdade.

nicam de Budapéste que o ar- ,R_IO, 27 ( Estado) - A

p'ro-Irtto.
na vu« da �mazonz�. F�z .

quiduque José Francisco de posito dos despac�os que � tm- ouoiâo o denun.czante Jose A1!z- C íalmente destruídaRabsburg, doutor em química prensa desta capztal, publzcou:, zeto C?sta, dzreto� c?merczal arcove pareinventou um diamante artifi- procedentes de Manaus, relati- da antiça companhia Japonesa Moscou, 27 (U. P.) _ Reve- Cerca de 1� mil isarelita� to-
cíal que póde ser lapidado e tem vos à reportagem de um órgão estabelecida naquele porto. As lou-se recentemente que, na ram extermmados pelos mva
idêntico gráu de dureza natu- a"!l-aiZo,!:ens con.t�ndo dec�ara- autoridades do município de sua trágica retirada de Carcó- sores alemães.
Tal, resistindo a uma tempera- çoes sobre a aiiniâtuie de tapo- Parintins são oficiais da Fôrça ve, os naztstas" incendiaram f'a _

- .

tura de 2.000 gráus. neses ?la �mazonas, o sr. Alva- Pública: prefeito, delegado es- grande parte dessa cidade, dei-
O inventor é filho do mare- ro Maia, znt�rventor federal no d

.

D t
chal-de-campo do antigo exér- Estado, e,!:vlOu ao representan- pecial militar, comandante do ���p���oe:r������, ::r��� ed:
cito austríaco, arquiduque José. te do g?verno do A.mazonas nes- destacamento

.

e sub-delepado. 70 mil habitantes morreram deta capittü o seguznte telegra- Logo que te�mzne..o âepoimen- f C r d 100 mil

adOles-/Cebelos brancos I LOÇÃO ma.: "A interventoria determi- to em Manaus, o delegado de ame. e ca e

s xos fo-MARAVILHOSA I nau a abertura de novo inqué- Ordem Social irá a Pariniins". centes, de a!llbos os e ,

ram conduztdos para a Alema- �����������

Suicidou-se o gerente da Quimica Hayer �jf.�:�!}.���ª1tf���::i�: o:o�:::��:i:�e::o�::Graves aCilsavões contra êsse comerciante alemão s petróleo de MaikoP �� ���r o:UI�I���:o���e��::�:Santiago, 27 'to. P.) - Sui- ma ocasião, foram dadas or- Moscou, 27 (Reuters) - Di- estão oferecendo desesperada.
ciâou-se, na manhã de 25 do própria residência, com um tt- dens semelhantes a 168 ale- versos poços petrolíferos, na resistência diante da última
corrente, o alemão Siering, ge- ro de revólver, e não deixou mães e 74 japoneses, todos im- área de Maikop, recentemente faixa territorial que ainda lhes
rente da Companhia Bayer de nenhuma declaração sôbre os plicados nas atividades totali- reconquistada, já estão sendo resta no Cáucaso ocidental.
Produtos Químícos, no Chile, motivos de seu gesto. tárias de espionagem e propa- explorados de novo. Os operá- O comando alemão não pou
e que era consíderado como No dia 27 de janeiro, as auto- ganda. rios dos campos petrolíferos pa esforços em homens ou má
um dos dirigentes da campa- ridades haviam notificado Sie- Tanto Siering, pssoalmente, daquela região estão regres- quinas na sua decisão de deter
'ILha nazista no país. ring de que, em virtude da rup- como a Companhia B(lyer ha- sando das montanhas, onde !la- ou diminuir o ímpeto do avan-
Siering, que contava 54 anos tura rle relações, sria êle força-1 viam sido postos na "lista ne- viam organizado grupos de ço russo sôbre o estreito de

de idade, suicidou-se em sua do a residir em Talca. Na mes� gra" norte-americana. guerrilheiros. Querch.
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d A NOSSA SECÇÁ():'
ma empresa e navegaçao aCIOna. a ?'Q��N�t::�N'!� s�s!D�..

, que se apresentaram ante os
interesses procuram! E queNova Iorque, 26 (U. P.) - O 250.000 dolare� a soma co_m tribunais, exigindo compensa-

juiz Robert A. Inch, da Côrte que uma empresa de navegaçao ção pelos danos e prejuizos so-
coisas mesquinhas as coisas

Federal de Brooklyn, fixou em deverá indenizar 575 pessoas fridos a bordo do navio espa- que elos amam e respeitam t
Esforço-te por considerar",nhól "Navemar", no curso de
em sua nudez, essas nlrnos.

perigosa travessia de Sevilha a
fracas. Quando julgam preNova Iorque.

O referido navio conduzia a j u dâccm-te com suas censu-

ras ou servir-te com os seus.bordo 1.200 passageiros, não louvores, _ que presunção!'"obstante possuir apenas corno-
Marco Aurélio.didades para 150 pessoas. •

Em consequência das penú- A ANEDOTA DO DIA
rias experimentadas a bordo Dizem que as mulheres,
do "Navemar", muitos passa- lo'ur-ni. têm o genlo mais,
geiros, fugitivos de países �u- doce 2 o que as c \ltras !
ropeus, processaram a empresa _ Pilhéria Minha mulher
para ressarcil:-se d?s da:t;0s i tinha os cabelos pretos e:

c?m a devoluçao ela lmport�n-I era insuportável, oxigenou
era das passagens, que oscll�-I' os e ficou na. mesma.
vam entre 500 e 1.500 dOo,

.

•

lares. O PRATO DO DIA
Seis dos passageiros morre-I

COMPO'1'A ORIGINAL -

ram durante a travessia e ou- Deite em um vidro largo
tros 35 foram desembarcados alguns pêcegos maduros.
na ilha Ellis, vitimados por descascados e sern caroços e.

moléstias de maior ou menor a rnetude do peso dos pêce-
gravidade. gos em assucar. Leve ao fogo�

O "Navemar" foi afundado em banho-mario .e deixa-
mais tarde, em circunstâncias ferver até fazer calda.
misteriosas, salvando-se só um Sirva com creme "Chón-·
de seus 36 tripulantes. tilly".

(Cada vez se vai tornando mais
conhecida a participação do Brasil
no. esfôrço de guerra das NaçõesUmdas. Os Estados-Unidos têm em
dúvida alguma no povo brasileiro
um dos seus primeiros aliados
:Após as manifestações de solidarie�dade moral e a sua cooperação em
trabalho e em recursos do seu so
lo, o Brasil pôs também ao lado
da Causa da Liberdade, e desde os
primeiros momentos, a cooperaçãodas suas forças armadas. O vice
-Almíranta Jonas Ingram, coman
dante da esquadra norte-americana
em operações no Atlântico Sul tem
sido um dos propagadores 'maisentusiastas e insistentes da coope
ração brasileira. Ainda agora o
ilustre marinheiro fez uma dec'laração

'

aos jornalistas pernambucanos
que foram reproduzidas em todo�
os jornais desta capital e de Nova
sorque e comentados pelos nomes
mais reputados do jornalismo nor
te·americano.
"Recife tem sido a minha base

de operações há dois anos" - dís
jse o, vice·Almirante Jonas Ingram .

E ha dois anos - acentuam aquios comentaristas - que estão sen- sendo considerada como uma das
do particularmente visadas pelos de mais vasto alcance estratégico
corsários do Eixo as linhas de na- desta guerra, não só pelos seus re
.vegação que passarem pelo litoral sultados militares, mas também pe
do Brasil, cuja guarda está confiada las suas consequências políticas.às forças aéreas e navais do gran- Quando o Ministro de Propagande pars do Sul que, em coopeiãção da do Reich, no seu último discur
com as dos Estados-Unidos, têm so, que é uma clara confissão de
Jleutralizado o mais possível a ação fraqueza perante a pressão irresis
ofensiva dirigida tão obstinadamen- tivel dos exércitos russos, chama
te pelos submarinos do Eixo à Ma- em seu auxílio os poucos povos
J"inha mercante dos Estados-Uni- da Europa que ainda não estão sob
idos e da Inglaterra. "As forças na- a ocupação militar do Reich, reco

:vais e aéreas brasileiras e norte- nhece, sobretudo, os 'refléxos polfti-americanas combinadas - corro- cos causados pela proximidade dos
l)Orou o vice-Almirante Ingram _ exércitos das Nações Unidas das
estão servindo de eficiente escolta Costas atlânticas do ocidente eu
e cobertura aos grandes comboios ropeu, Que êsses reflexos não são
.lIIue se dirigem para a Inglaterra e favoráveis aos interêsses militares
os Estados-Unidos. de Berlim, pese a todas as contradi.
Tem sido realçada nestes últimos ções políticas que o desenrolar dos

tempos, especialmente depois da acontecimentos estão pondo em des
Conferência Roosevelt-Vargas e das taque, nada melhor o demonstra do
conversações do Ministro da Aero. que o vão esfôrço que está o pelláutica do Brasil no Recife com quenino Doutor da propaganda na
zeputados chefes das forças anglo- zista para exumar um fantasma no

ame�icanas - a importância d_a ba-, qual nunca acreditaram, sobre�ud?fie aerea dq Natal. A cooperaçao do os homens 'que para atacar a Rússia
a�ród!omo' «te Parnamirim na orga-I saltaram sõbse um pacto de não
Jllzaçao das forças expedicionárias -agressão, que era dirigido exclusí
que desembarcaram na África do vamente como dizia o sr. Gayda,Norte está da mesma forma sendo "contra as plutocracias anglo-saxõconhecida por declarações de algu- nicas". Comentário da Inter-Ame
mas altas patentes que participaram ricana escrito em Washington, es-
4essa importante operação, que, pe- pecial para O ESTADO).
los seus objetivos imediatos, está

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.> 13

T@l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
c-s

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Ano 80,00
45,00
25,00 .1

Anúncios mediante contráto I

Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

I
A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TóPICOS & COMENTARIOS
:AS FORÇAS ARMADAS BRASILEI

RAS E A GUERRA
SUBMARINA

Avião nazista derrubado

Na fotografia acima vemos um aVIa0 nazista, em chamas, der
rubado pelos pilotos neozelandeses. na Africa do Norte. Estira
dos no chão, aparecem soldados das fôrças aliadas que assim
se protegem contra estilhaços de pedaços do avião que se pro
jetam no espaço depois do impacto. (Clichê da Inter-Americana

para O ESTADO).

DeposHários-RepresenlanlesEstamos nomeando agentes depositários em todas
as praças do País, para o grande programa expansio
nista de ve;ndas da castanha do Pará, promovida pelo
Govêrno. Cnrtas com amplos detalhes do candidato, re
ferências, experiência comercial etc., a ANDRE ORTEGA
- Caixa Postal 476 - S. PAULO.

Grande Emprêsa
Caixa Postal, 938 --

Nacional
São Paulo

Gvlh.;lLlO&n....vs Q todos que se Cllgnaram pedir in
formações, por carta, a esta Emprêsa, a comparecerem
à rua Vitor Meireles 18, das 9 às 12 e das 14 às 17 ho
ras, afim de obterem os esclareci.mentos necessários.
123 3 vs • 3

Mechado & (ia.
Agências e

Representações
Calxl pollll - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-Isent.. no. principal.
munciplo. do E.tado.

17P.

ACACIO MOREIRA
ADVOCiADO

'

ESCRITORIO: rua Deodoro, D' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Poria Holel,

aparlamenlo 112
C. Postal, 110 Fone. 1277

Camisas, Gravatas, Pijamea,
Meias das melhores, pelos menores

preços sõ na CASA MISCELANEA,
- Rua Trajano, 12.

........................................

:=1 SE�AS :: FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS

: padrões maravilhosos. .íínisaímo acabamento das melhores : Hoje e amanhã será a sua preferida
i'

.

fábricas do país, são encontradas nos balcões da i 'Drogas nacionai.9 e estrangeiras.--Homeopatias ..

• Casa SaNI • BOS.&" PerFumarias.--Artigos de borracha.
• . _ _ • Garante-se a exata observância no receituário médico
• Diariamente recebemos novidades • PREÇOS MODICOS
: RUA FELIPE SCHM1DT, 54 - FONE 1514 : R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado),
�� 8@••••••••••••••••••••••••••••••••·., '!- F""""O_N_E_I_.6_42__

·

...&.

Vença a intensidade do calor, ..

sem quebrar a linha da elegância! ,�,
'É grave érro Você admitir que o calor ello ,

cessívo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho. descuidadamente trajad..

Você esquece que o verão não é inimigo
do decõro ou da elegância .

Especialmente agora. quando a AlfAIA·
TARIA BRITO. recentemente aberta. está exe
cutando, com notável perfeição. ternos levei.
cômodas, distintos.
--_.

lHE LONDON & LANCASHIRE INSURAHCE Co. LID.
Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. s 1.200.000.000.00. Sub-Agente'
L. ALMEIDA R Art. Bitencourt, 18

-
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Fugiu de UlD compo de
concentraçào nazista

Londres, fevereiro (S. B. 1.) "Weisse Juden" (judeus bran
- No número 37 de "Notícias cos). Quanto às bases sôbre as
da Bélgica", publicou-se um quais eram. impostas as classí
artigo sôbre Breendonck, ficações de "judeus" ou "aria
um dos campos de concentra- no", podemos citar o exemplo
ção nazistas na Bélgica. A re- do comandante belga que não
vista belga "Message", publica- trazia dos seus ascendentes o
da mensalmente na Inglaterra, mínimo traço de sangue he
recebeu a seguinte carta de um bráico, mas que recebeu a fita
prtsíoneíro que escapou de amarela por se chamar "Isi
Breendonck, considerando - se doro".
"o primeiro, dentre os "Anti- "As pessoas eram espanca
gos Breendonckianos" a atín- das, não só até implorarem mi
gir território aliado. sericórdia, mas até perderem
"Creio que alguns pontos de- os sentidos... e mesmo mais

vem ser corrigidos '" disse êle do que isso. Alguns vieram a
referindo-se às diversas histó- falecer em consequência dos
rias publicadas a respeito des- espancamentos.
sa prisão. "O mundo civilizado "Não havia nunca epidemias
deve conhecer a verdade na ín- no campo que primava pela
tegra e apenas a verdade. limpeza - seu único ponto fa-

.

Embora muitos dos habitan- vorável.
t.es de Breendonck, sejam ju- "O General Falkenhausen,
deus ou de origem judia, há nunca visitava o acampamento.
também grande número de Enviava um de seus subordina
"arianos puros". Em agosto de dos a quem depois declarava:
1941, havia aproximadamente "Se tivesse ido em pessoa, só
450 prisioneiros divididos em teriam me mostrado o que que-
14 secções, seis das quais eram riam que eu visse, portanto não
[udías. Os israelitas usavam valeria a pena! "
um pedaço de fita amarela pre- "A ordem de não bater nos

gada na frente e nas costas de (ilrisioneiros nunca era dada
seus 'uniformes, enquanto que aos S. S. ou aos soldados, mas
os não hebráicos usavam uma apenas aos Zugführer (judeus
fita branca. Por vezes permi- alemães), também prisioneiros
tiam que trabalhassem juntos. os quais tinham que vigiar seus
Os não judeus, eram pessoas companheiros de cativeiro. De
que haviam ocupado lugar fato essa órdem nunca entrou
proeminente na política, edito- em vigor, pois que ninguem re
res de jornais clandestinos ou parava nas brutalidades pratí
negociantes do mercado negro. cadas por êqf'lP':: l:!'�rh{)<:t{)" "",

Esses último::s- ti:ullC:tlll Ulll pe- nnores, brutalidades particular-
queno quadrado amarelo no mente frequentes contra os ju
meio da fita branca, e eram deus bélgas, russos ou polo
muitas vezes chamados de neses".

Entregues a domicílio. Fa
çam seus pedidos na agên
cia Progresso, à Praça 15

5 vs - 5

Há no depoimento de Pierre
Huss revelações extraordiná
rias sôbre Hitler, sôbre os seus

homens de confiança, sôbre a

Gestapo. Nenhum exagero .. O
periodista vai fotografando tu
do o que viu, anotando o que
Observou, gravando no sub
-concíente as coisas mais gra
ves, para depois fixá-las no

papel.
O resultado foi n0!'3 tér dado

uma das melhores ';tS até
agora escritas sôbi .0S, Alema
nha hitlerista, un. "-iivro que
terá de ser consultado, tais são
os dados nele contidos e a ve

rosimilhança das suas análises.

I

1

Prá . Em Santos
Portuguesa Santista x, Ja

baquora
ler " " "

Em Araranguá
Barriga-Verde x Hercílio

Luz

bondeno
A dierribuiçõo de cargos no esporte mormente

os cargos técnicos - deveria ser feita, invariávelmente,
pelo critério da capaaidade, afim de que seus ocuparites

pudessem apresentar serviços realmente úteis. Infelizmen
te, nem sempre a escolha se faz por êsse critério, de modo
que descrescem ou se nulificam os cargos pela incompe
tência dos ocupantes. De preferência os cargós técnicos de
viam ser ocupados por técnicos de verdade, não por dile
tantes, que neles se grudam para usufruir benefícios dele
decorrentes, como publicidade, contacto com outros figu-

. rões, etc. Ora, não são poucos os que q uerenl, no esporte,
apenas

lt
good times", um lugar onde se reunirem para

animados <'bate-papos", cortejando os grandes e recebendo
.homenagens da "arrala-miuda". Isso, porém, muito longe
está de significar trabalho real peJo progresso esoortivo
Todos sabem que cargo no esporte quando se quer tra
.belher, é posto de sacrifício. Outros, porém, entendem cjue,
sendo posto de sacrifício, o sacrificado deva ser o esporte.
Questão d€ pontos de vista A verdade, entretanto, é que
-se devia acabar com os compadrios, levando se para os

cergoe - principalmente os técnicos - só os homens real
mente capazes de oroduzir algo de orovei toeo,

Em Curitiba
Atlético x Brasil

Em Ponta (irossa
Operário x Fer-roví dr-io , de

Curitiba

Em Rio Negro
Grêm \0 'Rionegrense x U

nião Campo Alegre, de Pcn
ta Grossa

Em União da Vitória
União x Flamengo

Em Blumenau
Brasil x América

Em Joinville
J03É BRíGIDO São Luíz x Glória e Cru·

zeiro x Bonsucesso.

Em São Paul: I Em Belo Horizonte
Portuguesa \ �ão Paulo x Atlético Mi

. nelro

Em Baurú
Lusitania x L. P. B.,

capital paulista
Flamengo

-de Esportes
dax

REVISTAS
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podem provir graves moléstias como a

pneumonia, a tuberculose, etc. Resfria-
dos faceis são sinal de fraqueza orgâ- ,

nica. Fortaleça-se com a EMULSÃO DE SCOTT - riquís
sima em vitaminas e cálcio � criando-se barreira
contra as enfermidades. Em qualquer época, não há
substitutos para a

EMUlSÃO ckSCDTI
Uma fortuna para os pobres de saude!

o fornecimento ,de
beligerantesNova Iorque, 26 (R.) - A

-fim-de apoiar as operações
ofensivas aliadas em 1943, os
Estados-Unidos terão de enviar
para o exterior quantidade de
gêneros alimentícios duas ve
zes maiores que as remetidas
no ano passado, de conformi
dade com a lei de empréstimo
e arrendamento - segundo in
formação publicada nesta cí
dade ,

A remessa de gêneros ali
mentícios nessas condições -

acrescenta a informação - es
tá ajudando a vencer a guer-

I-CO-fD�-an�-ia-t[-Alia-_nça-�a-o;:Fund6d8 em 1910 - Side! BAIA
INCENDIOS E TRANSPORTES

Dados relativos ao ano de 1941
Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de $ f9000.000,00
Responsabilidades assumidas, • $ 4.748.338.249,78
Receita • $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos 41 $ 7.426.313,52
RpT'l!l riP raiz. (prédios I' terrenos) • $ 23.742657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

Agências e sub-agências em todo o território nacional,
Sucursal no Uruguáí. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa f" Atrica •

.L\aente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, n: 39

Caixa Postal D, 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. «ÁLIANÇAII

SUB.AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJ1\.Í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

viveres aos

ali���Ientícios dos Esta-Ira. São enviados alimentos aos dos-Unidos. :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;���;;;���;;;;;;;�
exércitos russos,que desfecham I Dentre as espécies de �arnegolpes esmagadores nos

ale-I
a. serem brevemente raciona

mães em retirada: ao 8° exér- das nos Estados-Unidos, expor
cito ,b�itânico, que avança na tamos mais de 450.00� tonela
'I'unísía ; e aos trabalhadores das, nos termos da lei de em

das fábricas de munições da préstimo e arrendamento, mas

Inglaterra. êsse total representa apenas ..

Os gêneros allmentícíos que 5 j� de nossa produção. De ca
estamos enviando são impor- da dez quilos de carne, os ci
tantes, vistos pelos prismas das vís americanos e as forças ar
batalhas ganhas. Todavia, es- madas dos Estados-Unidos re
sas quantidades foram relati- ceberam nove quilos e meio.
vamente pequenas, consideran- Meio quilo foi destinado aos
do-se a produção total de gê- nossos aliados".

Agradecimento e Missa
Rodolfo Behr, filhos, nóra e netos

agradecem fi todos quantos os confortaram
no passamento de sua idolatrada esposa;

I mãe, sogra e avó BENTA SOUSA BEHR�
--------------;; aos que enviaram pêsames e flores ps r a o esquife, e acornpa
____________ nharam o mesmo ao cemitério. Em particular agradecem ao

ilustre e humanitário clínico dr. Saulo Ramos pelos imensos
esforços empregados para salvá-la. A todos, convidam para a

missa de 70 dia, a ser rezada na capela do Estreito (João Pes
oa), no dia Iode março

Singular encontro
Rio, 26 (E.) - Em Cabo

Frio o operário Manoel Cândi
do. ao tazer uma escavação na

quinta de um prédio que abri
gou antigamente uma loja ma

çônica. encontrou uma grande
talha. Batendo com o olho da
enxada, quebrou o invólucro,
aparecendo então os ossos de
um esqueleto e um pilão de
madeira antigo. Pela conter
mação da talha. aparece tra
tar-se de uma peça tabricada
por índios, pois a talha está
externamente pintada e grava- (Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)
da com raios.. . "AA W .. fi

-

-u e _
O achado tal remetido para I'

-
_-

�

esta capital, onde deverá ser CASA MISC�ANEA. dist�ibui. r Prestígfa o Go-verno e a.

submetido a exame dos técni-I dora dos Rádios R. C. A. VICtor,

I
classes armadase - ou serás

eos, afim de ser descoberta a I Vávulaa e Dtscos. - Rua Traja· um "quinta· colunista". (L.
sua origem. no. 12. D. N.).

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades F

Limitada S IBanco de Crédito Popular e Agrícola a n g U 8 n o
dê Santa Catarina c o N TEM
Rua Trsleno n.O 16 - SMe oróprla OITO ELEMENTOS TONICOS:

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlttcado ARSENIATO. VANADA.
n. 1 em 20 de Setembro de 1958. TO, FOSFO�05,CALCIO

Endereço telegráfico: BANCREPOLA ETC,
Códipos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição TONICO no CEREBROFLORIANOPOLIS oE�fPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES T NICO DOS MUSCULOS

Emprestimos - Descontos - Cobranças Ie ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economlca Federal para a vende

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em MRio e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em
elas 88 Renartlcões Federaís, Estaduais e Municlpalfi. -01

_mm

O. Pálidos. Depauparado.,
Elqotadol, Anêmicol, Mi ••
qua criem Magrol, Criança.
uquítiClI, racab.rio 8 toni-
ficação g"ll do organhmo

com o

San OU B n o I
ue. D.N.S.P. n: 199, da 1921

Dr.
-

Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecaica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'l anos na Clinica CirlÍrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Ci:tarité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. est6mago. intestino delgada e grosso.
figado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. prostata e bexiga.
�6rnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
lIlt encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Satde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernand o

IMaChadO
.! tell. 195. Besidencia: Rua Duarte Schutel n° 2. T!

__
l..�

ICOMPANHIA DE SEGUROS «SACiRES"
Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Art. Bitencourt 18

Oficina Técnica
«ROYAL»

Instalada modernamente e dirigida por técnico espe
cializado, conserta e reforma máquinas de escrever

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

lVlach[-3_(_j() & Ct a
p

o tornar o

(Ontr ..bue por el ..minon.• I dado, hI o"e u spin os.
pe e e e

.

manchas le irrita-do o pe Osuo""1-onoo 5A�ÃO RU55
Usedo- líquida.sól-1dO ou

GABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às II e das 1ft às 13 horas

Rua Vitor Meirele§� 18

Vísíte, sem compromisso. as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edifício onde funcionou o Banco do Brasil.

Hovidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos· diversos para presentes

Alt.46

,
-
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·�INDICADOR ME ICO
O CONSULADO GERAL DA POLôNIA EM CURITIBA
Avisa a todos os Poloneses residentes no Estado do Paraná e em

Santa Catarina que:
O ALISTAMENTO DE VOLUNTARIOS POLONESES para o Exér

cito polonês está aberto aos cidadãos poloneses até a idade de 38 anos

completos, tanto solteiros como casados.
As famílias dos voluntários casados enquanto os mesmos servirem

no exército, receberão pensões conforme a seguinte escala:
Cr$

por dia
I. A esposa sem filhos .. 10,00

A esposa com um filho 14,60
A esposa com dois filhos 18,20
Por cada filho seguinte, até 15 anos de idade .. 2,60

II. No caso da morte do voluntário será paga à viuva e aos filhos
menores de 15 anos, a seguinte pensão:

Cr$
mensalmente

A viuva 780,00
e a cada filho, menor de 15 anos 390,00

A apresentação de voluntários residentes no interior pode ser feita
por escrito e os residentes em Curitiba podem fazê-lo pessoalmente no

Consulado Geral da Polônia em Curitiba, à rua André de Barros n. 534,
entre 9 e 12 horas da manhã e entre 3 e 5 da tarde, todos os dias úteis.

Outras quaisquer informações nesta questão podem ser obtidas no

Consulado Geral ela Polônia pessoalmente ou por carta.
Jósef Gieburowskl

Consul Geral da Polônia

nazistas arruíne
a NoruegaWashington - Fevereiro - (In- [arr- alimentando principalmente de

ter-Americana, para "O Estado") peixe, os nazistas decidiram res
- Os nazistas têm saqueado a No- tringir a indústria da pesca. Os pes
ruega de tal forma, tirando-lhe to- cadores noruegueses não só não
dos os produtos e qualquer objeto obtem o combustível suficiente para
de valor, que êsse país se encontra seus barcos, como são continua
à beira ela ruina total, segundo re- mente vigiados para se impedir
vela o Bureau de Informação No- que êles fujam para a Grã-Breta-
rueguês. nha.
Referindo-se à escassez de ali

mentos da Noruega, a informação CO:\'FISCADAS AS ECONOMIAS
acrescenta que os soldados nazistas POPULARES

Os saques
rem

•

Os nazistas estão explorando os

noruegueses. também de outra for
ma. De acordo com as informa
ções recebidas. as fortunas e a eco

nomia elos que se opuseram à "No
va Ordem" foram confiscadas e

colocadas sob a guarda de adminis
írudor-es nazistas. Os alemães estão
Iarubém arruinando as principais
indústrias norueguesas, para depois
cornprú-Ias preços irrisórios. Nnm
país f'arnoso pela abundância de

o INSTINTO
SEXUAL como

Arma de Guerra
Como Hitler está escolhendo me
ninas das nações vencidas e for
çando-as a entrar em "campos de
reprodução", para conceberem
filhos de soldados nazís. No novo

número de SELEÇOES. E mais:
O cativo do Amazonas. Qual
foi omartírio da leitura que sofreu,
às mãos de seu próprio salvador,
um explorador perdido nas seivas
tenebrosas do Amazonas ... Pág. 22.
PÓS de talco para curar a

angina de peito. Cerno se

restituem à vida normal muitas
vítimas da angina de peito, pul
vilh ando o coração destas com

talco... Pig. 35.
O cadaver que recusou fi
car enterrado. História hor
ripilante da triste sorte de dois
homens, colhidos pelo inverno no

alto de uma montanha ... Pág. 59.
Por que razão as consumi
ções nos 'põem doentes.
Como os médicos corrigem agora
os choques emotivos, que tantas
vezes causam úlceras no estôma
go, alta pressão arterial e muitas
outras afecções orgânicas ... Pág.6.
Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no número de
JANEIRO de SELEÇÕES
Acaba de sah'

Apena," c-, $ 2,00
J.W.T.

.._-------------....._..._-------

.Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

se apoderaram de todo o gado no

rueguês, a-fim-de matar os animais
ou conduzi-los para os campos de
concentração.
A escassés de sementes, adubos

e forragem resultou no declinio da
produção agricola. A falta de ma

térias primas e -Ie carvão acarre

tou a redução de toela a produção
indusar ial, tendo o padrão de vida
caído a um gráu nunca registrado
em épocas anteriores.

* madeiras, os noruegueses foram
DUPLICADA A DíVIDA NORUE- obrigados a aceitar o racicnamen-

GUESA to da lenha para cornbustivel, em

Sob o governo de Quisling, o dé- virtude do controle florestal exer

bito nacional da Noruega duplicou. cido pelos alemães.
Depois da ocupação do país pelos A maior deficiência de alimento:
nazistas, o dinheiro norueguês foi na Noruega, é de manteiga, marga
empregado para sustentar os sol- rina e outras gorduras. Uma gran
dados alemães, para construír for- de quantidade de gêneros alimen
tificações, para pagar aos f'uncio- tícios foi comprado pelo "Fundo
nár ios civis alemães empregados de Auxílios à Noruega, "da Suécia,
na Noruega e para financiar as ex- a-f'im-tle ser distr ihnida entre as

portações para o Heich, ,crIanças famintas ela Noruega.
Embora os noruegueses se este-

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA .

Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6ft�

Entrega a domicilio

CARTAZES DO DIA
......o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 4 e 7 1/2 horas

Deixai-nos viver
Com Henry Fonda e Mauren

O' Sullivan

A EMBOSCADA
Com Frank Albertson

FORASTEIRO VINGADOR
Com Bill. Elliott

Preços Cr. $2,40-1,20- 1,00
Irnp. até 14 anos

-.-

IMPERII\L
- FONE 158'1 -

A's 7 1/2 horas

F:specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

(on11ulta.! Pela manhã, fl�R 10 Ái<i 12
9 7 A' tarde (ÜI.A 3 P.I' ti

Legião de heróis
(Tecnicolor)

Com Gary Cooper e Madeleine
CarroI1

Complemento Nacional (O. F .B.)
Atualidades «O Globo» 2 x 1

Quem sou eu? (Des. Popeye)
Preços: Cr. $2,00 e 1,20

Imp. até 10 anos

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosário, 55-A 2.° andar - Rio

Alfabetização em poucas horas
Rio, 2 5 (E.� - Distribuído

pela Agência Nacional, os ves

pertinos estampam a seguinte
interessante novidade, que nos

chega da capital baiana:
..

Acha
se aqui o professor Frank Lau
bach, representante do c Lit er a
ry Cornitee», de' Nova Iorque,
que veio estudar o problema
da alfabetização, de que possue
método pr ópr io , Declarou êle
que em dois lÃIlOS poderá ser

extinta cabalmente, em todo o

Brasil. a praga do analfabetis
mo. O seu método produziu
excelentes resultados em Hawai,
sendo conseguidas alfabetizações
em horas».

MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Auerfelçoamento e Longa Prátíca no Rio de Janeiro

""onsultaft Pala manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12"" OI horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas
:'(:onsultório: Rua João Pinto D. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 2�.

�Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����:ra��o �:��de MedicIna d'a Universidade do Btasil)
�..mx-.DterDo do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schtnídt n. 38 - 'I'el, 1426
�Residencia: Rua Vlsconde de Ouro Preto n, 70 - Tel. 1523

Rararia - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

;:"r AU-wCjUSTO DE PAULA Diretor �o Hospital
'til • A . M de Caridade de
)i!D • A Florianopolis
:"L'\.esldencia e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fístoterapla: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
�>CONSULTAS: Dlaríamentes à� 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone L644

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 14 às 11 horas

Rua F. Sch:l1idt. 39 (sob.)

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

barato), Cintos, Suspeu-
sõrlos, Malas, etc.

Só na "CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes n? 3

I
-Florianópolis-

30 vS.-26 I--- . -

Dr. SAVAS LACERDA

"Iugam se
Três casas à

B -
rua Cambo-

ríú s(n; contando cada uma

dois pavimentos, tendo cada
casa 5 quartos. sala de [an
tar, sala de visita, garage,
quintal, galinheiro, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa, instalações de
radio e telefone embutídaa.
etc. Tratar- com o proprie
tário, Dr. Agripa de Castro
Faria, à Rua' Vitor Meireles
n°· 24, Consultór.io médico,
Telefone n- - 1405.
52 v-36

fEx-mterna do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiario dos
:Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Hio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

Cheia do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Saulie e Hospital de Caridade

�Clinica médico-cirúrgica - especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cons. Rua Felipe Schmidt. 8, Fone 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Residencia: Conp.elheir�. Marra. 77-FLOR1ANOPOLIS.
UI:iTI'rUTO DE OIAtiNUSTICO

CLIIICO
Dr. Djalma Moollmann
Formado pela UnlversUade de

Genebra (Sulca)
Com prática n08 hospítaís europeue
CHnlel!. médica em geral, pedlatrla,
doenças do sistema nervoso, apare-lho genlto-urlnarlo do bomem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radíologta Clínica com o
dr. Manool de. Aoreu OampanarloSilo Paulo). Espeeratlzado em HI-
1l1ene e Saúde Pública, pela Unlver
I!dade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electroca rd iografia clln ica

Metabolismo nasal
f ondagern Duodenal

O, blnete de fls!oteraola
Laboraror io de microscopia e

análise clínica
RHr. �'e"nll.t:ldo .M1!.�b8do,'

Telefone 1.195

ti o,. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
lor&x. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. ss.

Diariamente das 15
17 horas.

HESID'ÊNCrA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 151.

Os elementos colhidos pela Esta.
tística Militar são absolutamenW
secretos, (' servem sómente a fiM.
militares. Negar-se a fornecê-los 011

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pela.
leis do País. (D_ E. M.).

(ASA Dt MORADIA
Aluga-se uma, à:rua Bocaiuva

n' 220, com 5 quartos, 3 salas,
banheiro com água fria e quen
te, garage, etc Tratar no Largo
Fagundes, n , 10.
112 10 vs alt.�5

I
1 Dr. Remigío

CLINICA -MEDICA
Molestias internas. de

Senhoras e Criancas em

Geral
CONSULTORtO:

Rua Felipe Schmidt-Edlti-
cio Amélia Neto-vf'one 159i DR. AGRIPA DE FARIA
n ás 12 e 14 a' s 17 noras.

Bua Vitor Meireles n' 26
':: Teiefone n' tifOS

RESIDENCIA' CLINICA MEDICA
Av. Hercíllo Luz, 186 Homens e Senhoras - Mo-

- Phone: 1392 - léstias Nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante

----........---------
\4

,61'''0'''''00& ,uo g...... ,. aos "9 �1l9 Di '9a.· J'
-.___

--._-.-.- - --_.__ ._
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HOJE, 27, grande «soirée» fi fantasia. Carnaval de 1943:
dois grandes bailes-sábado, 5 e segullda�feira, 8,

Mesas ii venda na Relojoaria Moritz: erG S 30,00.
- - - -Ingresso par_a_s_óc_io_s_:_ta_la_-o_oe_m_a____:_rç_o_Q_ln_::::_ur_es_s_os_3V_u_lso_s_:_C_r8_$_50_,0_'·O_.----::--_-�-

1�;;;;;;;O;;;;;;L;;;;;;:�::;;;;;E;;;;;;:;;;;E;;;D;;;;;:;;;;;I;;;;;;CN;;;;;;I:;;;;;;;;;;;;:E;;;;;:�::'C;;;;;;�:::pN:;:I:;;;;;T;;;;;:O:::�:.;;R:;::":::P=A:::R::A,::::::""='"r=N=T=A=S== ri ��!�;o2�:����oS1�oú�;scc����n:����o���:��� I ME�an��:'� É

E VERNIZES ! valdo Barcelos, que se encontrava em sua casa, com a sua êle é "clo contra"

I amante :l\1aria Augusta e dois filhos menores, fora admoestado
por um desordeiro, que pela sua casa passára, porque estava

I
sem camisa. Trocaram palavras ásperas e Osvaldo, declarando

I que estava em sua casa e por isso não tinha satisfações a dar
a quem quer que fôsse, saíu à rua e, nesta ocasião, o desordei-I1'0 que estava armado duma lima quadricular, vibrou-lhe qua
tro golpes mortais. Osvaldo morreu quase instantaneamente,
enquanto o indivíduo, que é o conhecido desordeiro José Luiz;
França, vulgo "João-Não-Tem", fugia à ação da polícia, pelo
morro existente nas imediações.

Em torno do fato foi aberto inquérito, tendo sido preso

A maior FABRICA DE FOLHINHAS de São Paulo,
�......_-_....._....._......__,----_.....""""""""-_..............s ............._;z deseja nomear representantes em todas as cidades deste e de-
106 lSvalt-3 mais Estados do Brasil.
-----------------------------------------------------

Otimas comissões. Caixa Postal, 4�46 - Sã" Paulo.
� ma ag--__--ma----------�---aBK�--------�_

, ....._. -! MAR· IBE B � ��!��i�U: s:O�:�;��;.%il��:,
; ID sob garantla, pelos

I. (A T E L I E R ) serviços executados. VESTIDOS
- Rua Artista Bittencourt,18 I

.... ...... ENXOVAIS, FANTASIAS e outros trabalhos concernentes
00 ramo. UI timas novidades em Figurinos

Praça 15 de Hcvembro, 23-A

Lira Tênis Clube
OLEO DE LINHAÇA "DOG"

Em lo tas de 17 quilos e tambores ;de 190 quilos

Produtos da:

Indústria de üleos, Tintas e
Vernizes Lida.

Fábrica: TIJUCAS Escrt: Florianópo 1 is
r. Tiradentes 14 sob

C. Postal 22

THE LONDON ASSURANCE
e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Represen tan te)

L. ALMEIDA

EDITAL
De ordem do Senhor Des. Diretor, faço público

que, no próximo dia Iode março, será inaugurado o
ano letivo de 1943, desta Faculdade, com as seguintes
solenidades:

1) - A's 8 horas do manhã: - Solene hastea·
mento da Bande.ira Nocional;

2) - A 's 17 horas, no Salão Nobre: - Aula inau
gural, pelo Professor Catedrático Henrique Stodieck;

3) _ A's 18 horas: - Solene arreamento da Ban
deira Nacional.

E' obrigatório o presença de todos os alunos às
solenidades acima referidos,

Secretaria da Faculdade de Direito de Santa Co
tarina. 26 de fevereiro de 1943.

FRANCISCO DE SALLES REIS
Diretor da Secretaria

mais tarde "João-Não-Tem" .

R e p r e s entantes

99 5 v. alt - 4

.1

ti PR

"Meu vôvô nunca me faz
uma vontade... Ele dá o

"contra" em tudo ... " E
por queê Simplesmente. por
desconhecer o regime Eno.i,

IrVJPOSTO SINDI CAL

"Mas IS) meu é bonzinho .. _

Nunca dá "o contra". O seu

segrêdo é o regime Eno ... ·�

JQ
'�,">,:t··· ... ' ...",t�"?".-,·.,

(dec. lei 2.377 de 8-7-40 e alterações
A .ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, esta

belecida à rua João Pinto nv 18, está habilitada a prestar in
formações sôbre o pagamento e o recolhimento do IMPOSTO
SINDICAL, bem como o preenchimento das respetivas guias.
O prazo para o recolhimento do IMPOSTO SINDICAL a "que
estão obrigados todos empregadores. profissionais liberais (mé
dicos, advogados e etc.) e empregados, expira em 28 do car-

ente mês.
98 1:.lv-11
Os órgãos da Estatística Militar

têm apôio legal. quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D_ E. M.).

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró}
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

inimigo do Brasil (D. E. M.).

o QUE É O REGIME

ENO
A prisão de ventre
causo intoxicação in_
terna. Para combatê
Ia, faça um regime
com um laxante sua
ve como o
"Sal de Fruc
to ENO". a
regime ENa
consiste em

torna-lo, dia-
riam ente, ao levantar
e co deitar. Êbom para
qualquer idade. Não
há contra - indicação!

"SAL DE FRUCTA"

1
MELHOR AlCAlINIZANTt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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---I O Mucus da
Rua Traiano ��yal» Asma Dissolvido

Anexa - Oficina mecânica sob hOpl· d amenteà direção de K
Os ataques desesperadores e violentos da.

asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde' e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica. começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques, Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e VQ!tIL
o sono reparador, Tudo o que se faz ne

cessario é tomar 2 pastilhas de Mandaco
ás refeições e ficará completamente livra.
da asma ou bronquite, A ação é muito
raptca mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos, Mendaco tem tido, tanto
êxito que se oferece com a garanua de
dar ao paciente respiração livre e !aci! ra

pidamente e completo alivio do sou-írnento
da asma em poucos dias, Peça Mandaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia, A nossa.

garantia é a sua maior proteção,

Mendaeo A�a!:,,:.m

..-gmg; idPJ& '

Irmandade Beneficente de N .. S .. )do Rosário e S. Benedito I
DeFo�!tada !�" ��J:t,"��a ��r.toIrmandade, I

convido aos Irmãos e demais fiéis para assistirem às festivida Irles em louvor de nossa Senhora do Parto, devendo realizar-se
as mesmas, nesta Igreja, a 28 do corrente mês, constando
dos.seguintes atos: I

Dias 26 e 27: novenas às 19 1/2 horas; '1Dia 28. Domingo: às 9 horas missa solene; e novena de IIencerrameuto às 19 1/2 horas. I
'

A Mesa Administrativa desde j á agradece a todos os i

Ique comparecerem a êsses atos de nossa Religião. IConsistório em Florianópolis, 24/2/943 ! _.....� ......._"""" _

MANOEL ALVES GARCIA, 10 Secretário I 758 vs-58

«Relojoaria

TREMEL --

�

Aparelhada para concertar Registradoras, Numera
doras, vítrelas, máquinas de escrever, calcular, coser,

aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEiTO E GARANTIDO

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Caria _ Patente, 92
Matriz S. Paulo ,- Fone: 2.4550 -Caixa Postal 2999 - End. Teleg. Reg. «Const: utora
Rua Libero Badaró 103-107 Frhars em todos os Estados e 1\gências no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Fevereiro d � 194,3
l: Número Sorteado 4948 - 2' Número Sorteado 5628

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial /'8/1 -- 11(" -- "O" 84948 -- Plano Universal "H" 628948

Mundícl «8» Mundia l' «C» Mundial «D)
i: Premio 84948 Valor 20:000$000
2' Premio 94948 Vl:ílor 10:UOO$000
b: Premio ()4948 Va tor 5:000$000
4' Premio 14948 Valor 3'000$000
5' Premio 24948' Valor 2:000$000

1l O� títulos com os
: 4 Iínaes 4949 Valor 600$000
I O títulos com osi 3 finaes 948 Valor 50$000

Os títulos com os
2 fínaes 48 Valor 10$000

Os títulos er m O final do
Premio 8 Ficam isentos do pagamen

to da mensalidade seguinte.
Os titulos com o final do

2' Pr ernio 8 Ficam isentos do paga
mento da m ensalidade seguinte.

-

l

l' Premio 84948 Valor
2' Premio 94948 Valor
3. Premio 04948 Vnlor
4' Premio 14948 Valor
5° Premiu 24948 Valor

30:000$000
30:000$000
30.000$000
30:000$000
3J:I)OO$OCO

l' Premio 84948 Valor 25:000$000
2' Premio 94948 Valer i4:000$OOO
3' Premio 04948 Valor 8:000$000
4' Premio 14948 Valor 5:000$000
O' Premio 24948 Valor 3:000$000

Os títulos com os
4 íinaes 4948 Valor 1:500$00)

Os titulos com Oi!
3 finais 948 Val&r :00$000

Os títulos com os
2 finaes 48 Valor 20$000

Os títulos com o final do
r: Premio 8 Ficam isentos do paga-

I

t:
mento da. mensalidade seguinte

Os títulos com o final do
�. Premío 8 Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H"

Os' títulos com os
" tlnaes 4948 Valor 9:000$OO�

Os tltulos com'[os
3 finaes 948 Valor 200$000

2
Os títulos com

tinaes 48 Valor
os
40$000'

"'" Os títulos com o final do
,. premio 8 ficam Isentos de pagamento
41-8 primeira mensalidade seguinte.

l' Premio 628948 Valor 100:000$000
2' « 728948 c 25:000$000
3' « 828948 c 20:000$000
4' c 928948 « 15:000$000
5' c 028948 c 10:000$000
Os títulos com os 4 fioaes 8948 c 500$000
Os títulos com os 3 finaes 948« 30$000
Os títulos com os 2 Ilnaes 48« 10�000

Os títulos. com o final do ,. premio 8 ficam isentos de pagamento da prím alra mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 8 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos 08 prestamistas quites. para lhes fazer a entrega imediata dos premios 8 que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.

VISTO
Orlando Canton Dr. Alfredo ",Ioe - Diretor·Gerente
(Fiscal do Governo)

O PBOXIMO SORTEIO REALIZA-SE MO DIA 25 DE MARÇO ,DE 19ft3, às 15 horas. na sé:le -social

Distribuição dos prêmios da Empresa Construtora Universal nos seus

inauperàvei,! planos de sorteios mensais
.PLANO MUNDIAL cB- Mensalidade Rs, 20$ -- Distribue por mês 11.115 -- prêmios no total de Rs. 500:000$ com o prêmio maior

« ""C" H .. 10$ __
H

"21.1lfi __
H "

,,300:000$" .. u

« "D" a 5$ 21' 115 ••

.. 160:000$ ..

Universal "H" " 5$ .. �1l.105 .•

" 1.350:000$

de Rs. 30:0000
" 25:000

20:000
100:000

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua cess, despendendo apenas

5$000. 10$000 ou 20$000 por Inês
Na Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
Absoluta garantis. Máxima lisurapontualidade� locontestavel

I"
ADVOGADO

Dr. Aldo Ávila da Luz
Horário: 9 às 1'2 e 17 às 18
Escr. Edifício Amelia

� Neto, sala 2.

II'
Res. Av. Rio Branco, 181

Florianópolis.

Marilú Melo
Já escrevemos uma vez sôbre a

cantora Mar ilú Melo, diz o Diário
de Noticias", do Rio, fazendo insig
nificante reparo ao seu programa
de sambas da Nacional. Naquele
tempo ela estava cheia de vida.
gingando junto ao microfone, en

quanto ao seu lado o regional exul
tava com os "breques" do pandei
ro, Depois, a arte separou-nos. Ela
ficou com os seus sambas e nós com
a nossa intransigência.
Soubemos, porém, pelos jornais,

que Marilú tentara o suicídio e ti
vemos pena, Aos vinte anos, a vida
é por demais gostosa para que se
possa acalentar qualquer idéia da
morte, Não acreditamos em desen
ganos nessa etapa da existência hu
mana. Um repórter insinuou o en
redo de um namorado e 'Ü descon
tentamento do pai. Isso era moti
vo? Quem ama, luta, Renunciar é
também uma forma de ser forte. A
mocidade vale demasiadamente
para ser mutilada pela covardia ou

pelo orgulho.
Marilú não procedeu como uma

"estrela". A chama da sua' vida
extinguiu-se de modo tão rápido
como 'a luz de uma vela sob a in
vestida dos ventos. As estrelas são
indiferentes às tempestades porque
possuem a certeza do próprio bri
lho. Que grande descrença de si
mesma a teria levado a procurar o
fogo, para queimar no incendiei do
seu corpo e da sua alma as suas
desilusões? Não, uma sambista não
podia trocar a luminosidade dos
astros pela chama humilde de um
fósforo sôbre algumas gotas de ál
cool ... Que tolice!

M3Is, Marilú morreu. Seu pai tem
ainda nas mãos vestígios das quei
maduras que adquiriu ante o seu
gesto desesperado. Mas, o seu co
racão deve estar muito mas ferido.
Se' partiu dele qualquer advertên
cia sôbre o futuro dela, foi porque
ele-a queria exultante de vida e fe
liz. Ele devia ter orgulho da filha;
sua flor de carinho que, de repente,
se transformou numa grande artista
de radio. Que jóia se compara, na
vaidade paterna, a uma rica meni
na de vinte anos, bela e famosa?
Marílú atirou aos seus cuidados o
tolo desafio de sua morte. Eman
cipou-se como uma ingrata, repu
diando o único lugar onde a mu
lher encontra sinceridade entre os
homens: o peito amigo de um pai.

Fez-se a louca vontade da sam
bista. É possível que os seus cole
gas, os seus "fans" e suas amigui
nhas a tenham acompanhado até o
cemitério. E ela ficará sózinha en
tre sepulturas dos que morreram
na paz do Senhor.
Depois. " ah, depois! Pensare

mos em Marilú, quando recorda
mos os pr imord ios do rádio no
Brasil, velho rádio de sambas e ou
tras coisas. Mas a vida esquece de
quem morre ...
Na filosofia dos sambas é facil

o suicidio 1. elo amor de um malan
dro. Marilú quis viver o enredo
vulgar de um dos seus sambas, E
sacrificou-se por uma tolice, como
uma pobre estrela que, indigna do,
seu brilho, se fez chama de vela,.
chispa de fósforo, fogo-fatuo .••
nada.

'

Mag.
(Cronista do "Diário de Notí-

cias", do Rio de Janeiro).
-

J

•
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I Vida Social Preso, no Rio, mais um
Carros de assalto em poder da quinta

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Zenita Cam

pelo Coelho de Sousa, esposa
do sr. dr. Luiz Coelho de Sou-
sa;

a srita. Marília Schutel;
a prendada senhorita Zulma

Grumichê, fino ornamento da
sociedade josefense;

o menor Gilberto de Oliveira;
a srita. Sânitas Freitas;
a exma, sra. d. Maria Bcno

me Lenzi;
a srita. Nilce Lopes de AI·

meida;
o menor Antônio Carlos Es

píndola de Oliveira.
--..---_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-.._-_-.-.....-_-_-_-_-_-_

o novo representan
te da China junto

ao Vaticano

espião nazista.
coluna

RIO. - (Do Correspondente Especial Amorim Parge, por 'via aérea) - A gravura acima mostra em fla
grantes bastante expressivos, um dos carros de assalto que a Policia encontrou em poder do espião rra

zista A1fred Winkelmann, como já noticiámos anteriormente. São, como se vê, viaturas de moderníssima
construção. capazes de correr sobre qualquer terreno, e de reeliear, como se verifica na fóto da esquerda,
operações as mais arriscadas. Segundo apurámos, 16 dêsses carros foram colocados, nesta capital, pelo'

perigoso espião, sendo que os apreendidos pela Polícia foram por esta encaminhados
à Moto-Mecanização do Exército

Nova Iorque, 27 (U. P.)
Notícias da Cidade de Vaticano,
transmitidas pela rádio emis
sora de Berlim, dizem que o

primeiro ministro da China
junto à Santa Sé, o dr. Cheou Rio, 27 (A. N.) - Foi reme
Kang-Sie, apresentou ontem as tido para' o-Tribunal de Seguran-suas credenciais ao Papa Pio N Iça aciona o processo instauradoXII.

O estabelecimento de rela- na Delegacia Especializada de Or-
ções diplomáticas entre os go- dem Política e Social, contra o in
vêrrios de Chung-King e o Va- divíduo Alfred Winkelmann, de
ticano foi proposto pela China, nacionalidade alemã, acusado de
em março do ano passado, de-
pois de haver o Japão designa- exercer espionagem nesta capital,
do o sr. Ken Harada como mi- principalmerãe nos 'meios milita
nístro especial junto à Santa res, em cujos quartéis ingressava
Sé. na qualidade de representante de
Caspa' LOÇÃO JtIA.BA.VI. uma firma especialista na fabrica-

LHOSA. r ção de carros de assalto.'

ULTIMA HORA
" ..

Vamos esperar o cometa?
Rio, 27 (A. N.) Segundo telegrama procedente de

Santiago QO Chile, do dia 6 de Março, o mundo inteiro poderá
ver, a olho nú, um cometa, cuja aparição foi anunciada pejo
astrônomo chileno Mufíoa Ferradas, Diretor do Observatório de
Concepcion.

Explosão a bordo dum vapor espanholRecife, 27 (R.) - Foram captados sinais de socorro emi
tidos pelo vapor espanhol eMonte Igualde», dizendo que a tri
pulação o estava abandonando em virtude de uma explosão da
casa-de-máquinas. Ignora-se a posição do navio.

Uma de japonês _ . II

São Francisco da Califórnia, 27 (R.) - A rádio de Tó
quio noticiou a entrevista concedida pelo tenente-coronel japo
nês Ban-Sai aos jornalistas, e na qual, provavelmente para
acalmar certos setores alarmados, disse êle que.a Alemanha
conta ainda com mil divisões, no total de 20 milhões de homens.

Incendiaram
as fábricas

Londres, fevereiro (S. B. L)
- Sabotadores bélgas incen-
diaram as fábricas Catala, em Sabotagem!Braine-le-Comte, que operam .

a manufaturação de papel de Londres, fevereiro (S. B. L)
As autoridades responsáveis pela embrulho e cartolina atirando'

- O chauffeur de uma cami

fiel execução das Estatísticas Mili. no interior do edifício uma nhão alemão, carregado de bo
tares l!0�em exigir, sempre !lue hon- garrafinha contendo um Iíquí- tas de borracha, foi atacado e
ver dUVld� quanto _a veraeídade de d

.

fI
'

I seu caminhão incendiado perqualquer lnformaçao, que cada In-

I
O ln amave.

formante prove o que' declarou A to de Dendermonde. Os sabo-
má-fé constitue crime contra a 'se- Cab�lo� brancos r . ,L()ÇlÁO tadores ainda não foram desce-
gurança nacional. (D. E. M.). MARAVILlÍOSA % bertos .

NÃO MAIS CERVEJA !
Zurique, 27 (R.) - Foi orde

nada a suspensão do consumo de
cerveja, na Alemanha. A medida
entrará em vigor a 15 de março.

PRAÇA INTERNACIONAL
Rio, 27 (R.) - Ontem, ao meio

dia, foi inaugurada a Praça Inter
nacional, aberta entre as duas ci
dades fronteiriças de Rivera (Uru
guai) e Santana do Livramento
(Brasil). A delegação brasileira
era chefiada pelo minisbro Marcon
des Filho, que proferiu brilhante
discurso.

AVIõES JAPONESES
Washington, 27 (R.) - Foi re

velado, no Senado, que o Japão
mantém no estado fantoche de
l\{andchucuo uma .grande reserva

de aviação, para um eventual ata
que à Rússia.

A prisão do agente secreto ger
mânico foi levada a efeito em

consequência de denúncia apre
sentada ao major Olinto Denys,
revelando que o espião alemão
possuia escondidos nos fun'dos da
garage da Cia. "Fíat" dois carros
de assalto, semelhantes aos usa

dos pelas fôrças armadas nacio
nais.

Os referidos engenhos de guer
ra, bem como dois outros encon

trados na garage da rua Joaquim

Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com

N' 127

Palhares, 72 foram apreendidos e

entregues à Diretoria de Motome
canização de nosso Exército. Além
destes carros, apreendeu ainda a

polícia um outro semelhante, de
tipo francês, vendido por Alfred
Winkelmann ao perigoso esprao
Ralph Edmond Sticford, cúmplice
de Niels Cristiensen. Êsse carro de
assalto, de grande poder ofensivo,
foi localizado na garage "Bian
chi". O perigoso espião tinha re

lações pessoais com o general
Indústrias "Renne r"

Os afamados estabeleci
mentos "Renner", 'de Por
to Alegre (R. G. S.), acabam
de editar interessante catá
logo, fartamente ilustrado,
contendo à parte uma sín
tese de suas realizações em

pról do Brasil nos vários
anos de existência. Somos
gratos ao seu digno repre
sentante nesta capital, sr.
O. L. Rosei; pela oferta da
um ,exemplar.

Gunther Niedeníhur, então adido
à embaixada alemã nesta capital,.
a quem fornecia relatórios subs
tanciosos sobre as atividades mili-

tares, bem como sobre a política.
Em seu poder foram encontradas
cartas em que fazia depreciações
ao Brasil, notadamente quanto à

questão do seguro social, conten
do os mais desairosos insultos ao.

programa avançado posto em pr#'
tica em nosso país.

'"- J.

Trinta cadáveres num
couracado

GRANDE BOMBARDEIO
Cairo, 27 (R.) - Aviões do se

tor africano efetuaram grande
. ombaedaio contra o porto de Ga
bes e a Linha Mareth (Tunísia),

.

CôNSUL REGINALD
KAZANJIAN

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL-I
DADE DE
OUVIR

Cartagena, (Espanha), 27
(Reuters) - Nada menos de 80
cadáveres em decomposição fo-
ram encontrados no interior do,
couraçado espanhól "Jaime I".,
pertencente à esquadra repu
blicana e posto a pique no por-.
to desta cidade, durante a guer
ra cívíl, por violenta explosão.
Nêsse desastre pereceram ao,
todo 500 tripulantes, entre ma-'
rinheiros e oficiais.

O "Jaime I", que foi posto
a flutuar, está sendo reparado
nos estaleiros de Santa Lúcia,

Clube Recreativo 5
de Novembro

(João' Pessõe)
Realiza se hoje, às 19 ho

ras, a posse dos novos mem

bros da Diretoria, ficando,.
porém, sern ef.eito. a "soi
rée" de amanhã.

A "DIRETORIA•

1 v.' I

PREPARA O ASSALTO
Cairo, 27 fR.) - O 80, exército

britânico está preparando o ataque
frontal à famosa Linha Mareth (a
"Maginot do Deserto"), ao sul da
Tunísia.

Por motivo de sua próxima
partida para o Ceará e em

testemunho
,.

do apreço em

que em nosso meio é tido. o
sr. Reginald Kazanjian. dig
níssimo consul dos Estados
Unidos. receberá cordial ho
menagem dos seus amigos e

admiradores.
No dia 5 (sexta-feira), ser

lhe-á oferecido um almôço ,

às 12 horas, na salão de teso
tas do eLira Tênis Clube••
A lista de adesão encontra

se na redação do ESTADO,
à disposição de todos que
desejaram tomar parte nessa

homenagem ao laboriosa re

presentante da grande Nação
amiga.

as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parmint é agra
davel ao paladar, As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste remédio.

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

finho Crelslfli
"SILVEIRA"

Gr.ncI. Tônico

Quem perdeu �
O músico da Fôrça Poli

cial João Ferreira cchou ;
no Jardim Oliveira Belo, uma
pasta de couro. que entre.
garemos a quem provar ser'

seu dono.
O derrotismo e o pesslmísmo

são armas da "quinta.coluna"e
(L. D. N.).

,.
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